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USP Performance Verification Test (PVT)
ในกระบวนการควบคุมคุณภาพยา
สุธนา ไพสิน, ศศิดา อยูส่ ุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผอู้ ่านมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการทา PVT
2. เพื่อชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของการทา PVT ในการทดสอบการละลายของยา
3. เพื่อให้สามารถทาการทดสอบ PVT และแปลผลได้อย่างถูกต้อง
1 บทนา
ยาเป็ นหนึ่งในปั จจัยสี่ท่สี าคัญในการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ โดยยาที่ใช้รกั ษาโรคมีหลากหลาย
รูปแบบ รูปแบบยาที่ใช้กนั มากที่สุด คือ ยาเตรียมรูปแบบของแข็ง เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล เป็ นต้น ซึ่ง
ประสิทธิภาพการรักษาของยาขึน้ กับความสามารถในการแตกตัว การละลาย ร่วมกับการดูดซึมยาใน
ร่างกายของผูป้ ่ วย เมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจาเป็ นต้องมีการแตกตัวและการละลายทีด่ จี งึ จะทาให้การดูดซึม
ของยาในร่างกายเพิ่มขึ้นส่ งผลทาให้ก ารรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนัน้ การควบคุมคุณภาพยา
เตรียมรูปแบบของแข็งจึงต้องมีการกาหนดวิธแี ละเกณฑ์มาตรฐานของหัวข้อการทดสอบการละลายของ
ยาไว้ดว้ ย
การทดสอบการละลายของยานัน้ จาเป็ นต้องใช้เครื่องมือทดสอบการละลายของยาที่ เรียกว่า
dissolution apparatus ซึง่ แบ่งออกเป็ นหลาย apparatus ทีใ่ ช้กนั ทัวไปส
่ าหรับยาเตรียมรูปแบบของแข็ง
ได้แ ก่ Apparatus 1 (basket) และ Apparatus 2 (paddle) โดยเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นงานวิเ คราะห์ท างยา
จาเป็ นต้องผ่านการสอบเทียบตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อให้ผลการวิเคราะห์เป็ นไปอย่าง
ถูกต้อง แม่นยา และทาให้เกิดความเชื่อมันแก่
่ ผใู้ ช้ยา สาหรับเครือ่ ง dissolution นัน้ ต้องมีการสอบเทียบ
ทางกายภาพ หรือที่เรียกว่า mechanical calibration ของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่อง dissolution ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการละลายได้ เช่นการแกว่งของแกน basket และ paddle (wobble) การตัง้ ตรงของ
shaft และ vessel (verticality) ความเร็วรอบของการหมุน (rotation speed) การควบคุมอุณหภูมขิ อง
dissolution medium เป็ นต้น นอกจากนี้ฟาร์มาโคเปี ยของสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopeia;
USP) ยังกาหนดการทดสอบ Performance Verification Testหรือ PVT ของเครื่อง dissolution โดยใน
บทความนี้ จ ะกล่ า วถึ ง วิ ธ ี ก ารทดสอบ PVT โดยอ้ า งอิ ง ตามข้ อ ก าหนด Analytical Instrument
Qualification ของ USP ซึ่ ง ก าหนดให้ ม ี ก ารทดสอบเพื่ อ รับ รองคุ ณ ภาพในด้ า น Performance
Qualification (PQ)

ชื่อเรื่อง : USP Performance Verification Test (PVT) ในกระบวนการควบคุมคุณภาพยา รหัส : 3002-1-000-003-12-2560 จานวนหน่ วยกิ ต : 2 หน่วยกิต
ผูเ้ ขียน : ภญ.สุธนา ไพสิน, ภญ.ศศิดา อยู่สุข อีเมล : suthana.p@dmsc.mail.go.th, sasida.y@dmsc.mail.go.th สถานที่ทางาน :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จานวนหน้ า 11 หน้า วันที่รบั รอง : 28 ธันวาคม 2560 วันที่หมดอายุ : 27 ธันวาคม 2561
สุข
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2 การทดสอบสมรรถนะของเครื่ องมือทดสอบการละลายของยา (Performance Verification
Test; PVT)
PVT เป็ นการทดสอบสมรรถนะของเครือ่ งมือทดสอบการละลายของยาในด้านของ performance
qualification ทีท่ ดสอบเพิม่ นอกจากการทา mechanical calibration ซึง่ จัดเป็ น operation qualification
โดยทัวไปจะก
่
าหนดให้มกี ารทดสอบ PVT ภายหลังจากการติดตัง้ หรือเคลื่อนย้ายเครื่อง dissolution
หรือเมื่อมีการซ่อมบารุงเครื่องได้แก่ การเปลี่ยน drive belt /circulator นอกจากนี้ยงั กาหนดให้ทดสอบ
เป็ น ประจ าทุ ก 6 เดือ น หรือ 1 ปี เป็ น ต้น ทัง้ นี้ เ ครื่อ ง dissolution จะต้อ งผ่ า นการท า mechanical
calibration ก่อนเสมอทีจ่ ะเริม่ ทดสอบ PVT
การทดสอบ PVT ได้ ถู ก ระบุ ไ ว้ ใ น USP ใน General Chapter หัว ข้ อ ที่ <711> Dissolution
ภายใต้ ห ัว ข้อ การทดสอบความเหมาะสมของอุ ป กรณ์ เ ครื่อ งมือ (Apparatus Suitability Test) ซึ่ง
กาหนดให้ทดสอบเฉพาะ Apparatus 1 (basket) และ Apparatus 2 (paddle) โดยเกณฑ์การยอมรับของ
PVT จะใช้ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต (Geometric mean; GM) และเปอร์เซ็นต์ค่าสัมประสิทธิ ์ของการผัน
แปร (Coefficient of Variances; %CV) เป็ นตัวชีว้ ดั ความถูกต้องและแม่นยาของผลการทดสอบภายใต้
ระบบคุ ณ ภาพ ISO 5725-6 โดยเกณฑ์ก ารยอมรับ ของ PVT นี้ ไ ด้ม าจาก Collaborative study จาก
ห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในโซนยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชียทีเ่ ข้าร่วม
จานวน 25-30 แห่ง
3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
3.1 เครื่อง Dissolution เป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้สาหรับทดสอบการละลายของยาเตรียมรูปแบบของแข็ง
ซึง่ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

ภาพที่ 1 เครือ่ งมือทดสอบการละลาย
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- Vessel เป็ นภาชนะใสทรงกระบอกก้นโค้งทาจากแก้วหรือวัสดุทไ่ี ม่ทาปฏิกริ ยิ ากับสารอื่น ใช้
สาหรับบรรจุ dissolution medium เพื่อใช้ทดสอบการละลายของยา โดยเครื่อง dissolution มีหลายรุ่น
ขึ้นกับจานวนต าแหน่ งของ vessel เช่น 6, 7, 8, 12 และ 14 vessel เป็ นต้น ทัง้ นี้ใ นการทดสอบการ
ละลายของยาจะทดสอบครัง้ ละ 6 เม็ด /แคปซูล ดังนัน้ การทา PVT อาจทาเฉพาะ vessel ทีจ่ ะใช้ทดสอบ
การละลายของตัวยาเท่านัน้ คือ ทดสอบ PVT 6 vessel ในเครื่อง dissolution ชนิดทีม่ ี 7 หรือ 8 vessel
และทดสอบ PVT 12 vessel ในเครื่อง dissolution ชนิดที่ม ี 14 vessel แต่ vessel ในตาแหน่ งที่ไม่ได้
ผ่านการทดสอบ PVT จะไม่สามารถใช้ในการทดสอบการละลายของยาในงานประจาได้ ดังนัน้ vessel
basket paddle และ shaft ทีใ่ ช้จะถูกกาหนดไว้ในแต่ละตาแหน่งโดยอาศัย serial number จึงไม่สามารถ
ใช้สลับกันได้ตงั ้ แต่ขนั ้ ตอนการสอบเทียบและในงานประจา
- อ่ างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ทาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมขิ อง dissolution medium
ใน vessel ให้คงทีต่ ลอดการทดสอบ

ภาพที่ 2 Apparatus 1 (Basket) และ Apparatus 2 (Paddle)
- Apparatus 1 หรื อ Basket เป็ นอุ ป กรณ์ ท ดสอบการละลายส าหรับ ใส่ ย าเตรีย มรู ป แบบ
ของแข็ง ลัก ษณะเป็ น ทรงกระบอก ท าจากโลหะสานกัน เป็ น ตะแกรง โดยมีช่ อ งห่ า งตะแกรงตาม
ข้อกาหนดของ USP หัวข้อ <711> Dissolution
- Basket shaft เป็ นด้ามต่อของ basket สาหรับต่อเข้ากับแกนหมุนของเครือ่ ง dissolution
- Apparatus 2 หรือ Paddle เป็ นอุปกรณ์ทดสอบการละลาย ลักษณะเป็ นใบพาย มีดา้ มสาหรับ
ต่อเข้ากับแกนหมุนของเครือ่ ง dissolution
3.2 เทอร์โมมิเตอร์ทผ่ี ่านการสอบเทียบ (Calibrated thermometer)
3.3 นาฬิกาจับเวลาทีผ่ ่านการสอบเทียบ (Calibrated stopwatch)
3.4 เครือ่ งกวนสารพร้อมให้ความร้อน (Hot plate stirrer)
3.5 แท่งแม่เหล็กสาหรับใช้กบั เครือ่ งกวนสาร (Magnetic stirrer)
3.6 ชุดกรองสุ ญ ญากาศคือ เครื่อ งมือ สาหรับกรองdissolution mediumประกอบด้ว ย เครื่อ งปั ม๊
สุญญากาศ กรวยกรอง และขวดรองรับสาร
3.7 เครือ่ งชังส
่ าหรับงานวิเคราะห์ทผ่ี ่านการสอบเทียบ (Calibrated analytical balance)

3

Continuing Pharmaceutical Education Articles

4 ขัน้ ตอนการทดสอบ PVT
4.1 สารมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ (Reference material) ได้แก่
4.1.1 USP Prednisone Reference Standard
เป็ นสารมาตรฐาน Prednisone ที่มคี วามบริสุทธิ ์สูง ผลิตโดย USP เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หา
ปริมาณกาหนดให้ใช้รุ่นที่ผลิตล่าสุด (Current lot) เสมอ โดยสารมาตรฐานที่ใช้ในการทา PVT
นัน้ จะต้องถูกเก็บรักษาตามที่ระบุในใบ USP Certificate และการเตรียมสารละลายมาตรฐาน
กาหนดให้เตรียมภายในวันทีท่ าการทดสอบ
4.1.2 USP Prednisone Tablets Reference Standard
เป็ นยาเม็ด Prednisone ขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม ผลิตขึน้ โดย USP บรรจุในแผงบลิสเตอร์
ซึง่ ต้องเก็บในทีแ่ ห้ง อุณหภูมหิ อ้ งไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส และป้ องกันความชืน้ เพราะความชืน้
จะส่งผลต่อการละลายของเม็ดยา ดังนัน้ ควรเก็บเม็ดยาในแผงบรรจุจนกว่าจะทาการทดสอบ
และต้อ งตรวจสอบรุ่น การผลิต และวัน หมดอายุข องสารมาตรฐานทุ ก ครัง้ ก่ อ นใช้ง าน โดย
ตรวจสอบจากเว็บไซต์ทางการของ USP (www.usp.org)

ภาพที่ 3 USP Prednisone Tablets Reference Standard

ภาพที่ 4 ฉลาก USP Prednisone Tablets RS
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4.2 ตัวกลางที่ใช้ทดสอบการละลาย (Dissolution medium)
การทดสอบ PVT ใน Apparatus 1 และ 2 จะใช้ dissolution medium เป็ นน้ าตามที่ระบุใ นใบ
USP Certificate โดยจะต้องทาการกาจัดฟองอากาศในน้ า ทัง้ นี้เพราะปั จจัยที่มผี ลต่อการละลาย คือ
ฟองอากาศ เนื่องจากการละลายของฟองอากาศใน dissolution medium จะมีผลต่อการทดสอบ ทาให้
ค่าการละลายของตัวยาในการทดสอบนัน้ สูงกว่าหรือต่ ากว่าความเป็ นจริง ผลการทดสอบที่ได้จงึ ไม่
ถูกต้อง
4.2.1 วิ ธีการกาจัดฟองอากาศ (Deaeration)
อุ่นน้าซึง่ เป็ น dissolution medium ให้อยูใ่ นช่วงอุณหภูมปิ ระมาณ 41-45 องศาเซลเซียส
พร้อมปั น่ ไล่ฟองอากาศโดยใช้ magnetic stirrer จากนัน้ กรองน้ าภายใต้ภาวะสุญญากาศผ่ าน
membrane filter ขนาด 0.45 ไมโครเมตร (HVLP type หรือเทียบเท่า ) และปั น่ ไล่ฟองอากาศ
โดยใช้ magnetic stirrer ต่ อ อีก 5 นาที เมื่อ เตรีย มเสร็จ แล้ว น าไปใช้ท ัน ทีโ ดยอุ ณ หภูม ิข อง
dissolution medium ไม่ควรต่ากว่า 37 องศาเซลเซียสก่อนเริม่ ทาการทดสอบ
4.3 ขัน้ ตอนการทดสอบ
ภายหลังจากการกาจัดฟองอากาศในน้ าทีเ่ ป็ น dissolution medium แล้ว ให้เริม่ ทาการทดสอบ
ตามขัน้ ตอนดังนี้
4.3.1 ชังน
่ ้าให้ได้น้ าหนักประมาณ 499 กรัม (เท่ากับ 500 มิลลิลติ ร) ลงในแต่ละ vessel ทีใ่ ช้
ในการทดสอบ พร้อมบันทึกค่าน้าหนัก
4.3.2 ประกอบอุปกรณ์เครือ่ ง dissolution ได้แก่ vessel shaft basket/paddle ควรบันทึก
หมายเลขและตาแหน่งของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ โดยคงตาแหน่งของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ไว้ทต่ี าแหน่ ง
เดิมตลอดกระบวนการทดสอบ เพื่อการตรวจสอบเมือ่ เกิดความผิดพลาดกับผลการ
ทดสอบ
4.3.3 อุ่น dissolution medium ให้ได้อุณหภูมทิ ่ี 37 ± 0.5 องศาเซลเซียส โดยใช้
เทอร์โมมิเตอร์วดั อุณหภูม ิ
4.3.4 นาเม็ดยา USP Prednisone Tablets RS ออกจากแผงบรรจุ โดยห้ามกดหรือดันเม็ดยา
เนื่องจากอาจทาให้เม็ดยาเกิดความเสียหาย และควรใช้เม็ดยาทันทีหลังจากนาเม็ดยา
ออกจากแผงแล้วเพื่อป้ องกันเม็ดยาชืน้ ทัง้ นี้สามารถนาเม็ดยาไปทาการทดสอบ PVT
ได้โดยไม่จาเป็ นต้องชังน
่ ้าหนักเม็ดยาแต่ละเม็ดก่อนทดสอบ
4.3.5 เริม่ ต้นการทดสอบแต่ละ apparatus โดยใช้ความเร็วรอบการหมุน 50 รอบต่อนาที ใช้
ระยะเวลา 30 นาที
- Apparatus 1 (Baskets) วางเม็ดยาลงใน basket ทีแ่ ห้ง ประกอบ basket เข้ากับ
shaft เริม่ จับเวลาการทดสอบหลังจาก basket จุม่ ลงใน dissolution medium
- Apparatus 2 (Paddles) หย่อนเม็ดยาลงใน vessel ทุกตาแหน่งพร้อมๆกัน เริม่ จับ
เวลาการทดสอบหลังจากเม็ดยาจมลงสู่ก้นของ vessel
5
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4.3.6 สังเกตการละลายของเม็ดยา ลักษณะการแตกตัวของยา ลักษณะของการหมุนของ
basket/paddle และการเกิดฟองอากาศ
4.3.7 เมือ่ ครบเวลา 30 นาที ให้ดูดสารละลายตัวอย่าง (sampling) ทีต่ าแหน่งกึ่งกลางระหว่าง
ผิวหน้าของ dissolution medium และส่วนบนสุดของ basket/paddle และให้ห่างจาก
ขอบ vessel ไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร เรียกตาแหน่งนี้ว่า Sampling Point (A) ดัง
แสดงในภาพที่ 5

Sampling Point
Vessel
Paddle
Prednisone Tablet

Prednisone Tablet

ภาพที่ 5 Sampling point (A)
4.3.8 กรองสารละลายทันทีหลังจากการ sampling สารละลายจาก vessel เพื่อป้ องกันการ
ละลายของยาเพิม่ เมือ่ เวลาผ่านไป กรองโดยใช้หวั กรองชนิด PVDF ขนาด 0.45
ไมโครเมตร ทิง้ สารละลายทีก่ รอง 5 มิลลิลติ รแรก แล้วเก็บสารละลายส่วนทีเ่ หลือ
4.3.9 นาสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ทีค่ วามยาวคลื่น 242 นาโนเมตร
โดยใช้เครือ่ งสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS spectrophotometer) เพื่อหาปริมาณของ
Prednisone ทีล่ ะลาย โดยเทียบกับสารละลายมาตรฐาน USP Prednisone Reference
Standard ทีท่ ราบความเข้มข้น
4.3.10 นาค่า absorbance ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ไปคานวณหาค่า % labeled amount เพื่อ
นาไปคานวณหาค่า GM และ %CV
4.4 การแปลผล (Test Interpretation)
การทดสอบสามารถเลือกทาการทดสอบได้ 2 แบบ คือ Single-Stage Test หรือ Two-Stage Test
4.4.1 การทดสอบแบบ Single-Stage
1. ทดสอบการละลายทุกตาแหน่งของ vessel โดยใช้ USP Prednisone Tablets RS ตาแหน่ ง
ละ 1 เม็ด บันทึกค่าเปอร์เซ็นต์การละลาย ณ เวลาทีก่ าหนด เปลีย่ นค่าดังกล่าวให้อยู่ในรูป
natural log scale แล้ว หาค่ า เฉลี่ย และค่ า การผัน แปร (ส าหรับ เครื่อ งที่ม ี 12 หรือ 14
ตาแหน่ง ให้ใช้ค่าดังกล่าว โดยไม่ตอ้ งทาการทดสอบเพิม่ เติม)
2. สาหรับเครื่องที่มนี ้อยกว่า 12 ตาแหน่ ง ให้ทาตามขัน้ ตอนที่ 1 ซ้าอีกครัง้ แล้วคานวณหา
ค่าเฉลีย่ และค่าการผันแปร
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3. คานวณหาค่าเฉลีย่ ของค่าเฉลีย่ 2 ค่า และ ค่าการผันแปร 2 ค่า ทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1 และ 2
4. แปลงค่าทีห่ าได้จากขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นค่า GM และ %CV
5. เปรียบเทียบผลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 4 กับช่วงเกณฑ์ทย่ี อมรับของ Single-Stage ในตารางที่
1 โดยทีค่ ่า GM ต้องไม่ออกนอกช่วงทีก่ าหนด และค่า %CV ต้องไม่มากกว่าทีก่ าหนด หาก
ทัง้ สองค่าอยูใ่ นเกณฑ์ดงั กล่าว แปลว่า เครือ่ งผ่านเกณฑ์การทดสอบ PVT
4.4.2 การทดสอบแบบ Two-Stage
1. ทดสอบการละลายทุกตาแหน่งของ vessel โดยใช้ USP Prednisone Tablets RS ตาแหน่ ง
ละ 1 เม็ด บันทึกค่าเปอร์เซ็นต์การละลาย ณ เวลาทีก่ าหนด เปลีย่ นค่าดังกล่าวให้อยู่ในรูป
natural log scale หาค่าเฉลีย่ และค่าการผันแปร
2. แปลงค่ าที่ห าได้จากขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นค่ า GM และค่ า %CV แล้ว เปรียบเทียบผลกับช่วง
เกณฑ์ท่ยี อมรับของ 1st Stage of Two Stages ในตารางที่ 1 โดยที่ค่า GM ต้องไม่ออก
นอกช่วงทีก่ าหนด และค่า %CV ต้องไม่มากกว่าทีก่ าหนด
3. ถ้าทัง้ สองค่าในขัน้ ตอนที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ดงั กล่าว แปลว่า เครื่องผ่านเกณฑ์การทดสอบ
PVT แต่หากค่าใดค่าหนึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ 1st Stage of Two Stages ให้ทาการทดสอบต่อ
ในขัน้ ตอนที่ 4
4. กรณีหากค่า %CV ทีค่ านวณได้จากขัน้ ตอนที่ 2 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Futility factor ไม่
ต้อ งทาการทดสอบต่ อใน 2nd Stage of Two Stages โดยพิจารณาจาก apparatus และ
จานวน vessel ทีใ่ ช้ ดังแสดงในตารางที่ 2
5. ทาการทดสอบซ้าในขัน้ ตอนที่ 1 บันทึกค่าเปอร์เซ็นต์การละลาย ณ เวลาทีก่ าหนด เปลีย่ น
ค่าดังกล่าวให้อยูใ่ นรูป natural log scale แล้วหาค่าเฉลีย่ และค่าการผันแปร
6. คานวณหาค่าเฉลีย่ ของค่าเฉลีย่ 2 ค่า และค่าการผันแปร 2 ค่า ทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1 และ 4
7. แปลงค่าทีห่ าได้จากขัน้ ตอนที่ 5 เป็ นค่า GM และค่า %CV
8. เปรีย บเทีย บผลที่ไ ด้จ ากขัน้ ตอนที่ 6 กับ ช่ ว งเกณฑ์ท่ีย อมรับ ของ 2nd Stage of Two
Stages ในตารางที่ 1 โดยที่ค่า GM ต้องไม่ออกนอกช่วงที่กาหนด และค่า %CV ต้องไม่
มากกว่าทีก่ าหนด หากทัง้ สองค่าอยูใ่ นเกณฑ์ดงั กล่าว แปลว่า เครือ่ งผ่านเกณฑ์การทดสอบ
PVT
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4.5 เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance limits)
ตารางที่ 1 เกณฑ์การยอมรับของผลการทา PVT (*ค่าทีแ่ สดงใช้สาหรับรุ่นทีผ่ ลิต R05991)

ตารางดังกล่าวแสดงเกณฑ์การยอมรับของผลการทดสอบ PVT ของ USP Prednisone Tablet
Reference Standard รุ่นที่ผลิต R05991 เท่านัน้ เนื่องจากเกณฑ์การยอมรับของการทดสอบ PVT จะ
แตกต่างกันในแต่ละรุ่นที่ผลิต สาหรับรายละเอียดผลการทดสอบ PVT และการคานวณผลดังกล่ าวจะ
ระบุอยูใ่ นใบ USP Certificate ของ USP Prednisone Tablets Reference Standard ตามรุน่ ทีผ่ ลิตล่าสุด
(current lot) นักวิเคราะห์ต้องตรวจสอบทุกครัง้ ก่อนทาการทดสอบโดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์
www.usp.org
ตารางที่ 2 Futility Factor
No. of Vessel
Apparatus
6
7
8
6
16
16
1
10
10
10
2
4.6 การคานวณ
การคานวณ GM และ %CV สามารถคานวณได้ 2 วิธ ี คานวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft
Excel® ดังแสดงในภาพที่ 6 หรือใช้โปรแกรมคานวณผลในเว็บไซต์ USP (Web calculation tool) ดัง
แสดงในภาพที่ 7
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ภาพที่ 6 การคานวณค่า GM และ %CV โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel®
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ภาพที่ 7 การคานวณค่า GM และ %CV โดยใช้ Web calculation tool
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5 บทสรุป
การทดสอบ PVT ของเครื่อ งมือ dissolution เป็ น การดู ค วามเหมาะสมของเครื่อ งมือ ที่ใ ช้
วิเคราะห์ และเป็ นการประกันคุณภาพผลการทดสอบว่ามีความถูกต้องแม่นยาได้ในระดับหนึ่ง ในกรณีท่ี
ผลการทดสอบ PVT ที่ได้ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด อาจต้องพิจารณาถึงปั จจัยอื่นนอกเหนือ จาก
เครื่องมือที่ทาการทดสอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของเครื่องมือ เช่น การวางเครื่อง dissolution ใกล้กบั
เครื่อง sonicate หรือเครื่องเขย่า ที่ทาให้เกิดการสันสะเทื
่
อน (Vibration) เป็ นต้น การเก็บรักษายาเม็ด
prednisone ทีใ่ ช้ทดสอบ รวมถึงความชานาญของนักวิเคราะห์ ซึง่ นักวิเคราะห์ต้องหาสาเหตุและแก้ไข
ให้เหมาะสม ทัง้ นี้การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอนัน้ จะทาให้นักวิเคราะห์ม ี
ความเชื่อ มันในเครื
่
่อ งมือ วิเ คราะห์ท่ใี ช้ ผลการวิเ คราะห์มคี วามถู กต้องแม่นยา เพื่อ ให้กระบวนการ
ควบคุ มคุ ณ ภาพยาเป็ นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความมันใจในคุ
่
ณภาพของยาแก่ บุค ลากรทาง
การแพทย์และประชาชนผูใ้ ช้ยา
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